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Az ITS Protection Kft. 2015-ben, auditált útdíj bevallási közreműködőként csatlakozott a telematikai szolgáltatókhoz. Az 

azóta eltelt években számos innovatív megoldást fejlesztettünk. Ezek a fejlesztések kezdetben a 3,5 tonna össztömeg alatti 

járművek operatív kezelésének, adminisztrációjának megkönnyítését célozták meg. Ekkor került bevezetésre többek között 

az országosan működő, automata e-parkolási szolgáltatásunk, mobileszközökön is kezelhető e-menetlevél. Telematikai 

szolgáltatásainkat sikeresen ötvöztük különböző biztonságtechnikai kiegészítőkkel, mint például a járművek lokális, vagy 

távoli blokkolása, sofőrazonosítás és egyéb megoldások.

Működésünk során igyekszünk minden felhasználási területet kiszolgálni, így lehetőséget kínálunk többek között 

személykövetésre, közúti- és vizijárművek, munka- és mezőgazdasági gépek nyomkövetésére,  tehergépjárművek telemati-

kai adatainak (műszaki adatok, üzemanyagfelhasználás, tachograph adatok, stb.) feldolgozására, konténerek, pótkocsik 

megfigyelésére, de hűtőkocsik hőmérsékletének távoli kontrollálására is.

Fenti szolgáltatásainkon kívül egyedi fejlesztéseket, riportokat, statisztikákat is készítünk ügyfeleinknek járműveik, flottáik 

felhasználásának körülményeiről.

GPS GÉPJÁRMŰKÖVETŐ ÉS FELÜGYELETI RENDSZER

A GPS alapú flottakezelő és járműkövető rendszerünkkel 24 

órás felügyeletet tudunk biztosítani gépjárművei felett. 

Láthatók többek között a jármű aktuális helyzete, sebessége, 

megtett útvonala, különböző műszaki és telematikai adatai. A 

rendszer használatával kiszűrhetők az esetleges fekete 

fuvarozások, az indokolatlan gépjármű használatok, 

ellenőrizhetőek az üzemanyag fogyasztások, így beruházása 

mihamarabb megtérülhet!

TERVEZHETŐSÉG, EGZAKT ADATSZOLGÁLTATÁS...

Cégünk a jogszabályoknak megfelelően tudja teljesíteni az elektronikus menetlevéllel 

kapcsolatos kötelezettségeket. Az általunk biztosított elektronikus menetlevél hivatalosan 

elfogadott és alkalmazható sajátszámlás közúti áruszállítás esetén is. A folyamatos 

járműkövetésből származó adatokból hasznos információk és statisztikák nyerhetők ki a 

fuvarfeladatok teljesítéséről.

A rendszerben számos funkció segíti a visszakeresési lehetőségeket, szűréseket. További 

egyedi igények esetén, testreszabott kiegészítőmodulokkal könnyítjük meg az operatív 

feladatok ellátását.

Széleskörű riasztási, értesítési opciókkal biztosítjuk a kiemelten fontos események kontroll-

ját. Teljesértékű applikációkat biztosítunk az útdíjkontrollhoz és a flotta megfigyeléséhez, 

hogy az illetékes munkatársak bárhol, bármikor hozzájussanak a releváns információkhoz.

KISZÁMÍTHATÓSÁG, KONTROLL, MEGBÍZHATÓSÁG...

Partnereinknek lehetőséget biztosítunk tachograph és sofőrkártya adatainak távoli letöltésére, esetenként azok 

kiértékelésére is. Ezzel a folyamattal gyorsabban, egyszerűbben lehet megfelelni a hatósági előírásoknak és könnyebben 

kontrollálhatók, követhetők a rendelkezésre álló tachograph státuszok is.
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GPS GÉPJÁRMŰKÖVETŐ ÉS FELÜGYELETI RENDSZER FŐBB SZOLGÁLTATÁSAI

adatcsere idegen alkalmazásokkal

API

Rakodótér hőmérsékletének és páratar-
talmának figyelése

Hőmérő modul

és jogosultság-kezelés (önkiszolgáló 
rendszer)

Egyszerűsített felhasználó

Grafikon, vizuális ábrázolás, térképre 
történő kirajzolás funkcióval

Összefüggő e-menetlevél
Kényszerített gépjárművezető 
azonosítás (opcionális szerviz móddal)

Kényszerített azonosítás

Tachograph és sofőrkártya adatainak 
távoli letöltése (DDD file),
eseti kiértékelése,
státuszok nyomonkövetése.   

Tachograph státuszok

Elektronikus gépjárművezető 
azonosítás RFID/NFC vagy közelítő 
kártyával

Elektronikus azonosítás

Fordulatszám tartományok 
kiértékelése, megfigyelése grafikonon

Gyorshajtás figyelés
Importálási lehetőséggel, csoport 
kezelés, színek alkalmazhatósága

POI partnerek 

E-mailben és SMS -ben egyaránt az 
ügyfél által megadott események 
kiértesítése

Ügyfél értesítések
Hivatali és magán utak elkülönítése 
fizikai kapcsolóval, vagy GO+  mobil-
platform segítségével

Hivatali és magán kapcsoló

Korlátlan darabszámban, egyedi zóna 
kijelöléssel, zónába történő belépés 
és zóna elhagyás esetén riasztással

Geo kerítés

Exportálás több formátumban,(PDF, 
XLS). Rendszámra/ gépjárművezetőre 
történő szűrése, szofisztikált 
paraméterezési lehetőséggel

E-menetlevél szűrése, 
exportálása

Gyári (CAN) adatok megjelenítése, 
kapacitív szondás mérés, tankolás 
riport, riasztás üzemanyagszint 
hirtelen csökkenés, alacsony üzeman-
yagszint és tankolás esetén

Üzemanyagszint figyelés

Riasztási opciókkal pl. értesítés 
műszaki vizsga lejárata előtt, 
időszakos karbantartás előtt

Komplex flottakezelés

Raktér ajtó, utastér, tankajtó figyelés... 
az események visszamenőleg is 
követhetőek

Külső szenzorok figyelése
Utastérben elhelyezett nyomógomb 
segítségével, azonnali riasztást küld a 
megadott személynek

Pánik gomb

Megtett távolság, megállások 
száma, utazással eltöltött idő, 
várakozással eltöltött idő, teljes 
menetidő, megállások aránya, 
átlagsebesség

Általános statisztikák

Egyedülálló, legfeljebb 10 másod-
perces mintavételezési sűrűség

Egyedülálló mintavételezés

Akár belső akkumulátoros működés, 
vontatás-riasztás, jogosulatlan indítási 
kísérlet, GSM jelzavarás figyelés

Szabotázs és gépjárművédelem
Valósidejű átszervezési lehetőséggel, 
gépjárművezető kiértesítéssel, GO+ 
mobilplatform segítségével

Útvonal tervező 

Egy gépjárművezetők részére készített 
okostelefonos hozzáférés egysze-
rűsített e-menetlevél lekérdezéshez 
(261/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet 33. § 
(2) és (3a) jogszabálynak megfelelően), 
e-parkolás kontrollhoz, hivatali/magán 
státuszok kezeléséhez, stb.

GO+ mobilplatform

CAN / FMS modul illesztési lehetőség 
további adatok kiolvasására:   fogyasz-
tás, üzemanyagszint,  fordulatszám, 
kilóméteróraállás, típustól függően 
ajtónyitások, gázpedál állás

CAN/FMS modul illesztés
Személygépjármű, vizi járművek, 
motorkerékpár, tehergépjármű,  
vontatmány, mezőgazdasági- és 
munkagépek, konténer követés,  
személykövető eszközök

Széleskörű eszköztámogatás
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E-ÚTDÍJ BEVALLÁS

ITS OBU applikációnkkal megkönnyítjük, biztonságos-

abbá tesszük az elektronikus útdíjbevallás folyamatát. 

Android és iOS platformon is működő alkalmazásunkkal 

folyamatosan figyelemmel kísérheti az aktuális HU-GO 

státuszokat, beállításokat és számlaegyenlegét.

Szerződött ügyfeleink a webes felületen keresztül is nyomon 

követhetik az útdíjjal kapcsolatos részletes információkat.

A 2013. július 1.-e óta üzemelő, HU-GO névre keresztelt, több, mint 6500 km magyarországi közúthálózatot érintő, Nemzeti 

Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. által üzemeltetett elektronikus útdíjszedése rendszerben az ITS Protection Kft. 

úgynevezett bevallási közreműködőként vállal szerepet.  

A felhasználók előre történő számlafeltöltéssel biztosíthatják a fedélzeti eszközeink által követett útvonalak használati díját, 

ami lényegesen könnyebb megoldás, mint minden alkalommal viszonylati jegyet vásárolni. 

E-PARKOLÁS

Az E-parkolás rendszere a gépjárműbe beépített GPS eszköz segítségével országszerte automati-

kusan felismeri a díjköteles parkolási zónákat, és a gyújtás levételét követően automatikusan 

megváltja a parkolójegyet az előre beállított forgalmi rendszámú gépjárműre. A parkolóhely 

elhagyásakor a rendszer azonnal leállítja a parkolást, így a gépjármű vezetőjének a parkolással 

kapcsolatos teendői, esetleges mulasztásai megszűnnek.

A rendszer ráadásul azonnali push-üzenetben (sms-ben) értesít a parkolás megkezdéséről és 

leállításáról, így 100%-ig biztos lehet a rendszer működését tekintve.

Díjmentes GO+ applikáció az E-parkolás támogatására

A parkoláshoz kapcsolódóan, az utolsó 10  megvásárolt parkolójegy 

megőrzésre kerül az applikációban. Ezen kívül, a webes felületen 

keresztül az összes parkolási esemény visszakereshető, ellenőrizhető 

és elemezhető.


